
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN SƠN TRÀ

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________

Số: 05/2008/QĐ-UBND       Sơn Trà, ngày 30 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh

tại các chợ loại 2 và loại 3 trên địa bàn quận Sơn Trà

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 

qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 
2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày  24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư 45/2006/TT-BTC ngày  25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định 63/2007/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 11 năm 2007 của UBND 
thành phố Đà Nẵng v/v Qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng;

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Sơn Trà, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 
1. Ban hành kèm theo Quyết định này mức thu phí vệ sinh tại các chợ loại 2 và 

loại 3 trên địa bàn quận Sơn Trà (có phụ lục số 1 và số 2 kèm theo).



2. Đối tượng nộp phí vệ sinh:
 a) Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, 

thường xuyên tại chợ;
b) Người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ.
Điều 2. Quản lý và sử dụng phí vệ sinh:
1. Thu và nộp phí: Việc thu, nộp phí vệ sinh thực hiện đúng theo quy định tại 

Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện các quy định pháp luật phí và lệ phí  và Thông tư số 45/2006/TT-BTC 
ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 63/2002/TT-
BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định 
pháp luật về phí và lệ phí.

2. Ban quản lý chợ loại 2, UBND các phường (quản lý chợ loại 3) được thu phí 
vệ sinh và trích để lại 100% trên tổng số phí thu được để trang trải chi phí phục vụ 
công tác thu gom rác thải trong chợ, hợp đồng vận chuyển, xử lý rác thải và thực hiện 
nghĩa vụ nộp thuế (nếu có) theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế. Số tiền thu 
phí cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Trưởng phòng Tài chính - 

Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận Sơn Trà, Giám 
đốc Kho bạc Nhà nước Sơn Trà, Ban Quản lý chợ loại II, Chủ tịch UBND các 
phường thuộc quận, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Công Hồ



PHỤ LỤC I 
Mức thu phí vệ sinh đối với các chợ loại 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND
ngày 30 tháng 5 năm 2008 của UBND quận Sơn Trà)

STT Đối tượng Đơn vị tính Số tiền

1 Hàng hoa Đồng/tháng 42.000

2 Hàng trái cây, laghim của 
các hộ bán sĩ Đồng/tháng 42.000

3 Hàng trái cây, laghim của 
các hộ bán lẽ Đồng/tháng 42.000

4 Hàng ăn, uống Đồng/tháng 34.000

5 Hàng cá, thịt Đồng/tháng 34.000

6 Hàng sành sứ Đồng/tháng 27.000

7
Hàng lương thực, thực 
phẩm, hàng khô, gia vị, tạp 
hóa, điện máy

Đồng/tháng 19.000

8 Hàng may mặc, vải, các mặt 
hàng khác Đồng/tháng 12.000

                       



PHỤ LỤC II 
Mức thu phí vệ sinh đối với các chợ loại 3 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND
ngày 30 tháng 5 năm 2008 của UBND quận Sơn Trà)

1. Mức thu phí vệ sinh đối với các chợ loại 3 phường An Hải Bắc:

STT Đối tượng Đơn vị tính Số tiền

1 Hàng hoa Đồng/tháng 28.000

2 Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 
sĩ Đồng/tháng 28.000

3 Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 
lẽ Đồng/tháng 28.000

4 Hàng ăn, uống Đồng/tháng 23.000

5 Hàng cá, thịt Đồng/tháng 23.000

6 Hàng sành sứ Đồng/tháng 18.000

7 Hàng lương thực, thực phẩm, hàng 
khô, gia vị, tạp hóa, điện máy Đồng/tháng 13.000

8 Hàng may mặc, vải, các mặt hàng 
khác Đồng/tháng 8.000

2. Mức thu phí vệ sinh đối với các chợ loại 3 phường Mân Thái:

STT Đối tượng Đơn vị tính Số tiền

1 Hàng hoa Đồng/tháng 28.000

2 Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 
sĩ Đồng/tháng 28.000

3 Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 
lẽ Đồng/tháng 28.000

4 Hàng ăn, uống Đồng/tháng 23.000

5 Hàng cá, thịt Đồng/tháng 30.000

6 Hàng sành sứ Đồng/tháng 20.000

7 Hàng lương thực, thực phẩm, hàng 
khô, gia vị, tạp hóa, điện máy Đồng/tháng 15.000

8 Hàng may mặc, vải, các mặt hàng 
khác Đồng/tháng 10.000



3. Mức thu phí vệ sinh đối với các chợ loại 3 phường Nại Hiên Đông:
STT Đối tượng Đơn vị tính Số tiền

1 Hàng hoa Đồng/tháng 27.500

2 Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 
sĩ Đồng/tháng 27.500

3 Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 
lẽ Đồng/tháng 27.500

4 Hàng ăn, uống Đồng/tháng 22.500

5 Hàng cá, thịt Đồng/tháng 22.500

6 Hàng sành sứ Đồng/tháng 17.500

7 Hàng lương thực, thực phẩm, hàng 
khô, gia vị, tạp hóa, điện máy Đồng/tháng 12.500

8 Hàng may mặc, vải, các mặt hàng 
khác Đồng/tháng 7.500

4. Mức áp phí vệ sinh đối với các chợ loại 3 phường An Hải Tây:
STT Đối tượng Đơn vị tính Số tiền

1 Hàng hoa Đồng/tháng 33.000

2 Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 
sĩ Đồng/tháng 33.000

3 Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 
lẽ Đồng/tháng 33.000

4 Hàng ăn, uống Đồng/tháng 27.000

5 Hàng cá, thịt Đồng/tháng 27.000

6 Hàng sành sứ Đồng/tháng 22.000

7 Hàng lương thực, thực phẩm, hàng 
khô, gia vị, tạp hóa, điện máy Đồng/tháng 17.000

8 Hàng may mặc, vải, các mặt hàng 
khác Đồng/tháng 9.000

5. Mức thu phí vệ sinh đối với các chợ loại 3 phường Phước Mỹ:
STT Đối tượng Đơn vị tính Số tiền

1 Hàng hoa Đồng/tháng 27.500

2 Hàng trái cây, laghim của các hộ bán Đồng/tháng 27.500



sĩ

3 Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 
lẽ Đồng/tháng 27.500

4 Hàng ăn, uống Đồng/tháng 22.500

5 Hàng cá, thịt Đồng/tháng 22.500

6 Hàng sành sứ Đồng/tháng 17.500

7 Hàng lương thực, thực phẩm, hàng 
khô, gia vị, tạp hóa, điện máy Đồng/tháng 12.500

8 Hàng may mặc, vải, các mặt hàng 
khác Đồng/tháng 7.500

6. Mức thu phí vệ sinh đối với các chợ loại 3 phường Thọ Quang:
STT Đối tượng Đơn vị tính Số tiền

1 Hàng hoa Đồng/tháng 30.000

2 Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 
sĩ Đồng/tháng 30.000

3 Hàng trái cây, laghim của các hộ bán 
lẽ Đồng/tháng 30.000

4 Hàng ăn, uống Đồng/tháng 30.000

5 Hàng cá, thịt Đồng/tháng 30.000

6 Hàng sành sứ Đồng/tháng 17.500

7 Hàng lương thực, thực phẩm, hàng 
khô, gia vị, tạp hóa, điện máy Đồng/tháng 20.000

8 Hàng may mặc, vải, các mặt hàng 
khác Đồng/tháng 10.000

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Công Hồ


